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‘Una manera de viure, una forma de ser’
Febrer

Moments de Reflexió. . . .
Preocupació i ansietat
“…No us neguitegeu per la vostra vida…” (Mateu 6:25 BEC)
Jesús va dir: “Deixeu d'estar contínuament amoïnats i angoixats per
la vostra vida…” (Mateu 6:25 parafrasejat). Ara bé, no és que el
Senyor t'estigui condemnant per tenir una preocupació genuïna sobre les teves responsabilitats; el que condemna és que tinguis una
mentalitat que El deixa fora, o que acudeixis a Ell només com a últim
recurs. L'ansietat destructiva esborra Déu del futur, s'enfronta a
la incertesa sense fe, calcula quins seràn els reptes d'avui i de demà
i s'oblida d'incloure les promeses de Déu i la seva fidelitat. Jesús va
dir als seus deixebles:“…No us neguitegeu per la vostra vida, pensant què menjareu [o què beureu]; ni pel vostre cos…” (Mateu 6:25
BEC).
Notem l'expressió “tener suficiente” de la versió NTV. Això és el
que ens angoixa, oi? Por a l'escassedat, la malaltia, els acomiadaments laborals, els revessos econòmics.
Els deixebles van sentir aquesta mena de preocupació quan es van
veure obligats a alimentar cinc mil persones. Felip va fer números
ràpidament: “Ni amb dos-cents denaris de pa no en tindríem prou
perquè a cadascú li'n toqués un bocí.…” (Juan 6:7 NVI).
Com creus que es va sentir Jesús en aquest moment? La solució als
seus problemes era vora d'ells, però NO van acudir a Ell fins que no
es van trobar en un atzucac i sense cap mena de solució. A les mans
dels apòstols, cinc pans i dos peixos no els semblava res. Però a les
màns de Jesús van ser més que suficients per alimentar les multituds i resoldre el problema. A mesura que es multiplicva el pa, segur
que van arribar a un punt en el que van dir: 'Senyor, per què dubtem
de tu?’ Deixa que els teus problemes et duguin als braços de Jesús.
I quan arribis, QUEDA-T'HI!

AGENDA del MES de FEBRER:
DIUMENGE
Estudi Bíblic
Presidir
Predicar
Anuncis
DIJOUS
Oració

1
8
No n'hi ha
No n'hi ha
Antonio Carbonell José R. Esturo
Assemblea
Gerard Urrutia
Josep Crespo
Josep Crespo
5
12
Carlos Curiel
Antonio Carbonell

15
No n'hi ha
Javi Pérez
Joan Miró
Josep Crespo
19
Jordi Vernedas

22
Carlos Curiel
Noemí Cortés
Carlos Curiel
Josep Crespo
26
Pepe García

ESTUDIS BIBLICS
Escola Bíblica de Gràcia, CADA DILLUNS: de 19h00 a 20h30
CADA DIMARTS: 11h00: REUNIÓ D'ESTUDI

FAMÍLIA CRISTIANA:
ANIVERSARIS:

01: VALERIA RIVERO
01: MONTSE SOLER
04: ANTONI BAGA
04: MERCEDES CRESPO
04: MARTA BALLANTA
06: ELISA FRAGUA

13: JOSE ALCARAZ
14: JOSE R. ESTURO
17: JORDI VERNEDAS
19: ANNA MIRO
20: ELISA SEGUI

21: SANTIAGO GIORDANO
21: PEDRITO SOLANAS
24: JOAN SUT
28: ESTHER MENDEZ
28: ABEL SUT

MALALTS:

CITEM ELS NOSTRES MALALTS I ANCIANS D'EDAT PER TAL D'ORAR I VISITAR-LOS:




RESIDENCIA D'ANCIANS BET-SAN: FERNANDO MANOBENS.
LLAR D'ANCIANS ‘BETÀNIA’ DE SANTA COLOMA: EDUARD URRUTIA.
HOSPITAL EVANGÈLIC: JACINTA GASIA.

MATILDE GÓMEZ, PEPITA TRAVER, MONTSERRAT RIBAS, ELVIRA GALARZA,
JOSÉ M. CRESPO, MANUEL HERNÁNDEZ, PERE SOLANAS, ENRIC COSTI,
EVE (MADRE DE CARLOS), MARÍA RIVED, JOAN SUÑE, JORDI CORTES,
PILAR VICENTE, PERE VARGAS, JULI BUSTOS, CARMEN LARA,
ADORACION ESTEBAN.

N O T I C I A S
Febrero 2015
PROGRAMA Néixer de Nou – Catalunya – TV3
Darrer diumenge de cada mes – 22 Febrer 2015
A partir de les 9h40
http://www.consellevangelic.cat/neixer.htm
PROGRAMA Buenas Noticias TV

Programació de les Esglésies Evangèliques d'Espanya

http://www.canaldevida.org
Cada diumenge a las 9h30, a La2 – Febrer 2015

Diumenge

1 de Febrer,

Assemblea administrativa i informació
de l'any 2014
Diumenge 1 de Febrer, a les 17:00 h. Tarda.

Predicació de l’Evangeli, Dirigida per la nostre Església
‘LLAR de ANCIANS BETANIA’ de Santa Coloma.
Invitació als germans que hi vulguin col·laborar.
15 de Febrero, Carlos serà
a l'Església Bethel, L’Hospitalet de Llobregat.

22 de Febrer, Dinar Fraternal d'Església,
Ens acompanyaran els germans de l'església de
Mollet del Valles.
Dissabte 28, a las 18:00 h., evangelització a la Plaça Revolució.

Escola Bíblica de Gràcia
Curs 2014/15 – 2on. Trimestre
Els Dilluns: Estudi Ética per Joan Miró


Del 05 de Gener al 30 de Març de 19:00 a
20:30 h.

Reunió d’Estudi
Programa del mes de FEBRER 2015.
Reunions personals sobre: ‘Els Dons Espirituals’
La constància necessària - A la llum del Esperit Sant

Dimarts: 3, 10, 17, 24.

_______________________
_______________
La reunió comença a les 11h00, de cada dimarts.
Estan convidats a assistir tots aquells que puguin venir
en aquest horari.

Us esperem a tots i totes
PART I - DESCOBRIR ELS DONES ESPIRITUALS
1. Introducció als dons espirituals
Que diu el NT sobre els dons? Qui els reben i amb quin propòsit? Quants
dons hi ha? Quina és la relació entre un do i un talent o capacitat innata? És
possible triar un do?
2. Els dons acceptats per tots com a vigents
Una definició dels dotze dons indiscutibles: servir / ajuda, hospitalitat,
ensenyament, repartir, exhortació, misericòrdia, fe, evangelista, presidir /
administrar, paraula de saviesa, pasturatge i apòstol.
3. Tres passos per descobrir el teu do
El creient que vol descobrir els seus dons s'ha de lliurar a Déu, el pas més
important dels tres, consultar els líders de la seva església, i finalment tenir
en compte les circumstàncies de la vida i usar el seu sentit comú.
4. Avaluant les circumstàncies i el sentit comú
Mitjançant un qüestionari el lector aplica la norma de les circumstàncies de la
vida i l'ús del seu sentit comú a la meta de descobrir els seus dons. El
qüestionari pretén identificar els seus desitjos, les seves capacitats, i
aquelles àrees de servei en què Déu l'ha usat en el passat.

Llistat > Temes per a





























Orar:

Evangelitzar com a estil de Vida

Pel pla d'Evangelització ‘Gràcia sobre Gràcia’
Pel nostre Testimoni Personal
Pel nostre Testimoni com a Església Local
Per l'Obra Social al barri de Gràcia
Per la Salut Espiritual i Creixement de tots els membres
Per la nostra Salut Física
Per la UNITAT i DIVERSITAT de l'Església Local
Per les Cèl·lules de Creixement - Comunió
Pel Discipulat
Pels Estudis Bíblics dels dilluns i dimarts
Pel desig i il·lusió de voler ESTUDIAR la Paraula de Déu.
De TOTS els membres
Pels infants – Escola Dominical
Per la web de l'Església
Per l'Hospital Evangèlic
Pel “Grup Nueva Vida”
Per la Casa de Colònies Berea
Pels Campaments d'infant, de l'Església de Mollet
(Sara i Andy)
Per la Coral de l'Església
Per les famílies incompletes de la nostra Església
Per les persones que venen de fora
Per l'Oració com a famílies
Per la Reunió d'Oració Comunitària (els dijous)
Pel Consell Pastoral de l'Església
Pel Grup de Lloança
Febrer 2015

